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Sissejuhatus 
 

Pidevalt suureneva rahvaarvuga maailmas kasvab energiatarbimine läbi tööstuse, 

tarbimisühiskonna, hoonete ehitamise jms. Arenenud maades kasutab kõige rohkem riigi 

energiavajadusest ehitussektor. Euroopa hoonete energiakasutus moodustab 40%, mis 

annab kokku 36% süsihappegaasi emissioonist (Ahmad et al. 2012). Keskmiselt hinnatakse 

võimalikku energiakasutuse tõusu ehitussektoris 1,5% aastas järgnevaks kahekümneks 

aastaks (Pérez-Lombard et al. 2008). Selleks, et vähendada kasvuhoonegaase ja olla 

jätkusuutlik, tuleb rakendada efektiivset energiakasutust erinevates valdkondades. Euroopa 

Komisjon on seadnud oma peamiseks eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaase. Lisaks on 

energiasäästlikkus üks peamisi Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärke, mille raames 

plaanitakse aastaks 2020 parandada energiatõhusust 20% võrra (Rohdin et al. 2013). 

Aastal 2006 väljastati green paper on energy efficieny ja sellest lähtuv Euroopa Komisjoni 

direktiiv (European Energy Performance of buildings Directive) 2010/31/EU (väljastatud 

19. Mai 2010) (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35), mis ütlevad üheselt, et Euroopa Liidu 

liikmesriikides peavad kõik ehitatavad uued hooned olema null energia lähedased hooned 

alates hiljemalt 31.12.2020 ning kõik munitsipaal ja riigi poolt ehitatud hooned vastama 

null energia lähedastele nõuetele hiljemalt 31.12.2018 (Mlecnik 2012).  

Hoonete energiatarve ja üldise energiakasutuse vähendamiseks tuleb ehitada 

energiatõhusaid hooneid (low- energy building), mis on projekteeritud vastavalt teatud 

disainikriteeriumitele. Energiatõhusaid hoonete tüüpe on mitmeid, näiteks null energiamaja 

(zero energy building), ökomaja (eco house) ja  passiivmaja (passive house) (Sartori & 

Hestnes 2006). Käesolev töö keskendub nendest viimasele ehk passiivmajadele. 

Töö eesmärk on uurida Eestis seni rajatud sertifitseeritud ja sertifitseerimata passiivmaju, 

et võrrelda nende energiatarvet, kasutusmugavust ja tasuvust siinsetes tingimustes. Töös 

otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:  

 kas ja millised erinevused ning sarnasused esinevad passiivmajadena ehitatud 

avaliku- ja erafunktsiooniga hoonetel? 

 kui suured on reaalsed küttekulud ja kas need vastavad normidele? 

 kas passiivmaja sisekliima on hea ja mugav elamiseks, töötamiseks? 
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Mõisted  
 

„Passiivmaja – hoone, milles kõrget mugavust tagavat temperatuuri hoitakse nii talvel kui 

suvel äärmiselt väikese energiatarbimisega; kõrge siseõhu kvaliteet ja soojuslik mugavus 

tagatakse ruumide neto küttevajaduse juures vähem kui 15 kWh/(m²a) ja primaarenergia 

vajaduse juures, mis sisaldab ka sooja vee ja majapidamisseadmete energiavajaduse alla 

120 kWh/(m²a)“ (Mauring et al. 2009, lk 5). 

  

„Energiatõhus hoone (low-energy house) – üldmõiste viitab, et energiatõhusus on kõrgem 

kui energiatõhususe miinimumnõuetega ette nähtud; väljendab tüüpiliselt energiatõhususe 

taset, kus ruumide küttevajadus on 30–70 kWh/(m²a); riigiti on arvutusmeetodid ja 

lähteandmed erinevad, seega ei ole arvud üks-üheselt võrreldavad; arv millega low energy 

house on defineeritud, on olnud ajas muutuv – varasem tase 70 kWh/(m²a) on praeguseks 

mitmete riikide miinimumnõue; praegu on Euroopas tüüpiliseks tasemeks ruumide 

küttevajadus 40 kWh/(m²a)“ (Mauring et al. 2009, lk 5). 

 

„The Passive House Planning Package (PHPP) – on tarkvara, mis on MS Exceli baasil 

töötav abivahend madala energiatarbega hoonete (sh passiivmajade) planeerimiseks ning 

nendes mugava sisekliima tagamiseks” (Ainsaar & Kalbe 2013, lk 26).  

 

iPHA (Passive House Association) – on riikides assotsieerunud partnerühingud. Eestis on 

selleks Eesti Passiivmajaliit. Eestis vahendab passiivmaja sertifitseerimist ja erialalist 

täiendõpet Tartu Ülikooli spin-off ettevõte PassiveHouse OÜ (Eesti Passiivmajaliit 2014). 

„Rõhutest (blowder door test) – on piirete õhupidavusetest, mille käigus tekitatakse 

hoonesse üle- või alarõhk ning mõõdetakse mitu korda õhk vahetub 50Pa rõhuerinevuse 

korral. Tulemuseks on õhuvahetuskordus n50, mis passiivmaja nõuete kohaselt peab olema 

alla 0,6 (korda tunnis)“ (Ainsaar & Kalbe 2013, lk 17). 

U-arv (W/m²°C) – on piirde soojatakistuse pöördväärtus ehk soojajuhtivus arv, mis näitab 

mitu vatti (W) liigub läbi piirde ühe ruutmeetri, kui temperatuur piirde eri pooltel erineb 

üks kraad. Näiteks mida väiksem on U-arvu väärtus, seda soojapidavam on sein, aken 

(Halliday et al. 2012). 
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1. Teoreetiline ülevaade 
 

1.1. Passiivmajad 
 

Passiivmajad on energiasäästlikuse põhimõttel ehitatud majad, kus kasutatakse mitmeid 

tehnoloogilisi lahendusi, näiteks tõhus isolatsioon, uudne akende tehnoloogia, õhupidavus 

ja soojuse taaskasutamise tehnoloogiad. Hoonete ehituslikud põhimõtted varieeruvad 

sõltuvalt klimaatilistest tingimusest ja ehitusnormidest. Seetõttu sobivad passiivmajad nii 

soojemasse kui ka külmemasse kliimasse. Korrektsuse huvides on välja arendatud 

Saksamaal Passiivmajade Instituudi (Passive House Institute) poolt rahvusvaheline 

definitsioon, mis määrab ära järgmised kriteeriumid: hoone kütmise/jahutamise 

energiatarve, primaarenergia tarve, õhupidavus ja termiline mugavus (Langer et al. 2015). 

Passiivmaja definitsiooni (vt lk 5) kohaselt on see hoone, mille iseloomustava näitajana 

kasutatakse aastast soojusnõudlust, mis ei tohi ületada 15kWh/m²a (ehk 1,5 l kütteõli 

ruutmeetri kohta) (Galvin 2014). Seega on tegu hoonega, mis pakub elanikele mugavat elu 

väga väikese energiakuluga, alandades märkimisväärselt küttekulusid (Audenaert et al. 

2007). Maailmas on tänaseks ehitatud passiivmajade kriteeriumite järgi tähelepanuväärselt 

suur number nii eramaju kui ka avalikke hooneid (Ainsaar & Kalbe 2013).  

 

1.2. Passiivmajade kontseptsioon 
 

Passiivmaja on madalenergia maja, mille disain on orienteeritud maksimaalsele passiivsete 

tehnoloogiate printsiipide ära kasutamisele, tagades mugava sisekliima (Audenaert et al. 

2007). Passiivseid printsiipe, mida rakendatakse passiivmajade puhul on mitmeid. 

Alustades hoone asendiga ilmakaarte suunas, milleks tulekski suunata hoone klaaspinnad 

lõuna ilmakaarde, projekteerides maja nii, et päike saab paista suurtest lõunapoolsetest 

akendest sisse, saades päikesekiirgusest soojust. Hoonekarp peab olema sopistusteta, 

vältides liigset soojust kaotavat välispiiret (Rodriguez-Ubinas et al. 2014). Oluline on ka 

nõuetele vastav isolatsioon, koos õhupidavuse ning külmasildade puudumisega. Lõpetades 

spetsiaalsete kolmekordsete akendega, mille vahel on mitte soojust juhtiv gaas, mis ei lase 

soojal välja minna (külmades kliimades) või kuumusel sisse tulla (soojades kliimades) 

(Ainsaar & Kalbe 2013). Hoone kütteenergiaks on „passiivne energia” ehk energia, mida 
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eraldavad ruumides olevad enegiaallikad (inimesed, olmetehnika) (Badescu & Sicre 2003). 

Passiivse energia alla käib ka päikeseenergia, mis paistab tuppa läbi suurte lõunafassaadile 

paigutatud klaaspindade. Külmemal perioodil vajatakse lisakütteallikaid, näiteks  

soojustagastusega ventilatsiooni, gaasi- või maakütet, tihti kasutatakse ka päikesepaneele 

tarbevee soojendamiseks (Firlag & Zawada 2012). Läbi nimetatud tehnoloogiate ja 

printsiipide rakendamise säästab passiivmaja energiat 10 korda rohkem võrreldes tavaliste 

majadega (Badescu & Sicre 2003). Samuti Mauring et al. (2009) kohaselt saab oluliselt 

tõsta hoone energiatõhusust (vt lk 5) kui lihtsustada radikaalselt küttesüsteemi, mis loob 

teatud taseme saavutamisel võimaluse investeeringuid vähendada. 

 

 1.3. Passiivmajade projekteerimise põhimõtted ja kvaliteedi tagamine 
 

Maksimaalse energiasäästlikkuse ja energiatõhususe saavutamiseks tuleb kogu maja 

vaadelda kui terviksüsteemi. Passiivmaja ideest teostuse ja valmimiseni tuleb arvesse võtta 

kõiki aspekte ning projekteerimisprotsessi vältel tuleks “läbi mängida” erinevaid  

arvutustel põhinevaid lahendusi, mis võivad mõjutada hoone kvaliteeti ja energiatõhusust 

(Mauring et al. 2009). Kõik hoone sees olevad ja kõik hoonet väliselt mõjutavad aspektid 

tuleb kaasata arvutuskäikudesse (nt PHPP) ning kui üht tegurit lähteandmetes muuta, 

muutub terve tulemus, mis ei pruugi muutmisel vastata passiivmajade kriteeriumitele 

(Passive House Institute 2015). Seega on passiivmaja kompleksne süsteem, milles kõik 

elemendid on tähtsad, üksteisest sõltuvad ja mõjutatavad ning kus nende elementide 

koostoimel saavutatakse hoone energiasäästlikus. Alloleval põhimõtteskeemil (Joonis 1.) 

on näha passiivmaja põhimõtteskeem. 
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Joonis 1. Passiivmaja põhimõtteskeem (Passive House Institute 2015). 

1.3.1.  Paiknemine ja geomeetria  

 

Passiivmaja projekteerides tuleb esmalt vaadelda krundi kuju ja asetsemist ilmakaarte 

suhtes ja jälgida kõrvalobjekte (kõrghaljastus, kõrvalhooned jms), mis võivad tekitada 

varje ja vähendada päikesekiirguse langemise hulka klaaspindadele. Sellest sõltuvalt saab 

projekteerida hoone lõunafasaadile suured klaaspinnad (Lisa 2 Foto 3, 4, 5), põhjafasaadile 

väiksed klaaspinnad (Lisa 2 Foto 6, 7, 8) ning üldise ruumiplaneeringu, et optimeerida 

päikeselt tulevat soojust (Mauring et al. 2009). Lisaks hoone kuju paneb paika välise 

fassaadi suuruse ja orientatsiooni ilmakaarte suhtes ehk selgub millised aknad saavad 

otsest päikesekiirgust ja millised saavad mõjutatud tuultest. Sellest omakorda selgub, 

millised alad on tuulte ja päikese eest rohkem kaitstud ja millised saavad otsest mõju. 

Lisaks hoone suhtelised suurused annavad idee maja proportsioonidest ning hoone 

mõõdulisest kooskõlast (Rodriguez-Ubinas et al. 2014). Mida kompaktsem on hoone 

(suurus ja kuju), seda vähem on hoone kubatuuri kohta soojust kaotavat välispiiret, ning 

madalamad on ka ehituskulud. Seega passiivmaja on ideaalis kompaktne, ristküliku kujuga 

ning lõunapoolsel fasaadil suurte aknapindadega. 
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1.3.2. Külmasillavaba konstruktsioon 

 

Oluline aspekt passiivmajade konseptsioonis on külmasillavaba konstruktsioon. 

Külmasillad on  kohad piirdetarindis, kus soojusläbivus on lokaalselt suurem ümbritseva 

tarindi soojusläbivusest. Külmasillad võivad olla geomeetrilised (näiteks välisseina 

välisnurk, põranda ja välisseina liitumine, välisseina ja akna liitekoht jne) või põhjustatud 

ehituskonstruktiivsest lahendusest (näiteks tarindite liitekohad, soojustusest läbiviigud jne 

(Kalamees & Tark 2012). Läbi külmasildade väheneb hoone sisene temperatuur, 

suurendades hoone energiakulu (Passive House Institute 2015). Lisaks võivad külmasillad 

põhjustada tarindis või tarindi sisepinnal mikroorganismide kasvu, vee kondsenseerumist 

ning hallituse levikut (Kalamees & Tark 2012). Seega külmasillad on kohad majas, mille 

kaudu saab külm õhk ja niiskus majja.  Külmasildu saab vältida järgides põhimõtet, et iga 

plaani ja lõike pealt saaks joonistada mõõtkavas 200 mm laiuse joonena soojustuskihti 

mööda suletud kontuuri (Mauring et al. 2009). 

1.3.3. Õhupidav konstruktsioon 

 

Passiivmajadel on õhupidav konsutrukstioon, mis aitab minimaliseerida soojakadusid 

(Rodriguez-Ubinas et al. 2014). Õhupidava konstruktsiooni saavutamiseks tuleb 

projekteerida õhupidav kiht hoone välispiirde seespoolsel pinnal sh. kasutades õigeid 

komponente. Kasutada võib erinevad membraane, teipe, tihendeid ning need tuleb 

paigutada õigetesse sõlmedesse (Active through passive 2011). See tähendab, et tagada 

tuleb kõikide piirdekonstruktsioonide katkematu isolatsioon. Õhutihedust kontrollitakse 

hoone valmimisel rõhutestiga (blower door test) (vt lk 5) (Rohdin et al. 2013) köetavatele 

hoone osadele, sellises ehitusjärgus, kui õhupidavale piirdele on veel ligipääs ning on 

võimalik teha veel parandusi. Passiivmajastandard eeldab õhupidavuse kvaliteeti n50 < 0,6 

1/h.  

1.3.4. Soojusisolatsioon 

 

Mugav ja hea mikrokliimaga hoone eeldab, et sisepindade temperatuur on ligilähedane 

ruumi õhule. Selle saavutamiseks tuleb vähendada soojusvoogu läbi seinte, põranda ja 

katuse (Ainsaar & Kalbe 2013). Tänu heale soojaisolatsioonile on passiivmajade sisekliima 

kõikides ruumides ühtlane st. kiirgustemperatuuri asümmeetria ei ole alla 0,1 tuntav, nii 
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nagu tavahoonetes. Eesti tingimustes on passiivmaja välispiirete soovituslik keskmine U-

arv (vt lk 5) soovituslikult 5 W/(m²K) (Mauring et al. 2009). Madal U-arv soodustab 

kaitset väliste faktorite eest, näiteks kuumal suvepäeval kaitseb maja ülekuumenemise eest 

soojapidav ja paks madala U-arvuga isolatsioon ning vastupidiselt talvel pakub isolatsioon 

mahajahtumise eest kaitset (Feist et al. 2005). Isolatsioonimaterjaliks sobivad erinevad 

soojustusmaterjalid (Rodriguez-Ubinas et al. 2014). Laiendatud, paksendatud 

soojusmaterjali kiht vähendab soojuskadu, seetõttu pole materjali valik määrav (Badescu 

2005). Eestis passiivmaja taseme saavutamiseks on soovituslik kihi paksus välisseinas 

vähemalt (tüüpilise mineraalvilla puhul) 40 cm ja katusel 60 cm (Ainsaar & Kalbe 2013). 

Seega põhimõte seisneb piisavalt paksu soojustusmaterjali paigaldamises pideva, 

katkematu joonena. 

1.3.5. Hea isolatsiooniga passiivmaja aknad 

 

Passiivse energia (päiksekiirgus) ära kasutamiseks ja soojakadude minimaliseerimiseks  

läbi akente, tuleb paigutada passiivmajadele aknad, mis on nõuetele vastavad ning 

asetsevad õigesti valitud ilmakaartel. Põhja ilmakaade tuleb paigutada väikese pindalaga 

klaaspinnad (Lisa 2 Foto 6, 7, 8) ning lõunapoolsele fassaadile tuleb paigutada suured 

klaaspinnad (Lisa 2 Foto 3, 4, 5) (Badescu 2005). Lisaks peavad paigaldatavad aknad 

olema passiivmajadele sobiva sertifikaadiga ehk vastama teatud piirtingimustele, mis ei 

lase soojakadudel tekkida (Active Through Passive 2011). Selle meetodiga saab hoonetes 

energiatarvet vähendada kuni 18 %. Sertifitseeritud passiivmaja aknad on tavaliselt 

kolmekordsed, low-e1 kattega  ning kahe klaaspaneeli vaheline ala on täidetud argooniga, 

mis on madala soojusjuhtivusega gaas (Molin et al. 2011). Kuna tavaliste akendega 

võrreldes peaksid olema passiivmaja akente soojakaod 50% väiksemad, tuleb akende 

paigaldamisel vältida külmasildu raami ja seinakonstruktsiooni vahel. Külmasildade mõju 

vähenemist saab tagada akende korraliku paigaldusega ja soojustatud klaaspaketi 

vaheliistudega. Seega, et suurendada soojuse hulka siseruumides ja vähendada samaaegselt 

energiatarvet on vaja paigaldada õigesti isoleeritud, spetsiaalsed kolmekorded 

sertifitseeritud aknad (Lisa 2 Foto 9, 10).  

1.3.6. Soojatagastusega ventilatsioonisüsteem 

Energiatõhususe saavutamise põhiliseks eelduseks on kõrge soojatagastuse efektiivsusega 

ventilatsioonisüsteemi kasutamine, mis on tunnistatud Passive House Institute poolt 
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sobivaks (Active Trough Passive 2011). Ventilatsioonisüsteemide paiknemine majas 

määratakse ära juba varajases projekteerimisfaasis, kus arvestatakse ruumide kõrgusega, 

pikkusega ning asendiga ilmakaarte suhtes (Feist et al. 2005). Passiivmaja standartitele 

vastav ventilatsioonisüsteem on soojustagastusega, mis tähendab, et sissepuhkeõhu 

temperatuur on lähedane toatemperatuuriga. Välistatakse ebameeldivad külmavood 

(Badescu & Sicre 2003) ning saavutatakse termaalne mugavus, mis tähendab stabiilset 

õhutemeratuuri 23-25 kraadi vahemikus. Lisaks vähendatakse õhus olevat reostust näiteks 

õietolmu ning selle ärastust intensiivistatakse seal kus vajalik, vähendades seeläbi ka astma 

riski. Soojuspumpa saab reguleerida vastavalt vajadusele, näiteks vastavalt toas viibijate 

arvule (Firlag & Zawada  2013). Lisaks on muudetud õhuväljapuhke platood pardi noka 

kujuliseks, et maksimeerida ventilatsiooni kasumlikkust (uudne kuju aitab ventilatsioonil 

puhuda puhta õhu pika joana platoost kaugele) (Lisa 2 Foto 12) (Feist et al. 2005).  

1.3.7. Soojuslik päikeseküttesüsteem 

 

Passiivmaja kriteeriumite täitmiseks ei ole tingimata vajalik kasutada 

päikeseküttesüsteemi, küll aga vähendab see edasiselt hoone primaarenergiavajadust 

(Mauring et al. 2009). Seetõttu rakendatakse tihti päikesekütet lisakütteallikana toetamaks 

teisi kütteallikaid. Päikesepaneelide peamine funktsioon on soojendada tarbevett, 

vähendades nii üldist energiatarvet (Meira et al. 2014). Lisaks tarbeveele saab katta ka osa 

hoone ruumide kütte energiavajadusest (Active Through Passive 2011). Päikesepaneelide 

kasutustihedus ning äratasuvus sõltub klimaatilistest tingimustest. 

 

1.4.  Passiivmajade areng 

 

1.4.1. Passiivmajade areng mujal maailmas 

 

1988. aastal alustati passiivmaja kontseptsiooni arendamist professorite Bo Adamsoni ja 

Wolfgang Feisti koostööl. Projekti eesmärgiks oli luua hoone, mis ei oleks oluliselt kallim 

kui tavahoone, aga oleks energiatõhus ja mugav elamiseks. Esimesed passiivmajad 

arendati välja Saksamaal 1991. aastal.  Nende loodud näidishoonete küttevajadus on olnud 

tänaseni 15kWh/m²a  (Passive House Institute 2015). 1996. aastal loodi Saksamaal, 

Darmstadtis Passiivmaja instituut (Passive House Institute), et propageerida ja arendada 
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edasi passiivmaja standardit. Selle hulgas loodi ka tarkvara pakett PHPP (Passive House 

Planning Package) (vt lk 5), mille abil saab arvutada optimeeritud kõrge 

energiatõhususega hoonete energiabilanssi (Ainsaar & Kalbe 2013). Passiivmajade 

Instutuut arendab pidevalt edasi passiivmajade kontseptsiooni läbi uute simulatsioonide, 

algoritmide ning tarkvarade (Passive House Institute 2015). Kuna tegu on kandva ideega, 

on passiivmajad populaarsust kogunud, seda eriti Skandinaavia maades ja Põhja-Euroopas. 

Näiteks 2001. aastal ehitati esimesed passiivmajad, millel puudub aktiivne küttesüsteem, 

Rootsi Göteborg’i lähistele Lindåsse. Sama projekti raames on Rootsi ehitatud üle 400 

korterelamu, algkooli ja paarismaja jms (Molin et al. 2011).  2010. aastaks oli passiivmaja 

kontseptsioon saavutanud märkimisväärse populaarsuse nii era kui ka avalike hoonete 

ehituses. Kõrgtõhusate hoonete arendamine on toimunud Euroopas väga ebaühtlaselt. 

Passiivamajade kultuur on kõrgelt arenenud Saksamaal ja Austrias. Kokku on maailmas 

passiivmaju ehitatud ligi 40 000 (Ainsaar & Kalbe 2013). 

1.4.2. Passiivmajade areng Eestis 

 

Välismaal edu saavutanud passiivmajad püüdsid suuremat eestlaste tähelepanu 2006. aastal 

kui uuriti erinevate hoonete kasumlikkust ja keskkonnasõbralikkust. Selleks loodi  2006. 

aastal Tartu Ülikooli tehnoloogia instituudi allüksusena energiatõhusa ehituse tuumiklabor, 

kus Tõnu Mauringu eestvedamisel algatati passiivmajade arendus- ja teadustegevus nende 

võimalikuks kasutamiseks Eestis. 2011. aastal alustas tegevust Eesti Passiivmajaliit, mille 

eesmärgiks sai passiivmaja lahenduste arendamine ja tutvustamine, võttes aluseks 

rahvusvahelise Passiivmaja Liidu definitsioon ja põhimõtted. Aasta pärast liidu loomist 

sõlmisid Eesti Passiivmajaliit ja Rahvusvaheline Passiivmaja Liit partnerluslepingu, 

millega said ühtlasi ka Eesti liidu liikmed rahvusvahelise assotsiatsiooni liikmeteks 

(Ainsaar & Kalbe 2013). Passiivmaja meetodi hoiab ja arendab rahvusvahelisel tasemel 

International Passive House Association (iPHA) (vt lk 5) (Eesti Passiivmajaliit 2014). 

Esimese sertifitseeritud passiivmaja projekteerimine algas 2011. aastal ning hoone valmis 

2013. aastal. Hoone asub Põlvas aadressil Metsa 5a. Teine sertifitseeritud passiivmaja 

valmis aastal 2014 ja asub Tartumaal Õssu külas, Pihla 4. Tänaseks on valminud mitmeid 

passiivmaju, millel on rahvusvaheliselt tunnustatud passiivmajade sertifikaat, või on 

sertifikaat taotlemisel. Näiteks Tartumaal Õssu külas aadressil Pihla 2 on passiivmajale 

esitatud sertifikaadi taotlus ning kolmas sertifikaadiga passiivmaja asub Viljandimaal 

(mida käesoleva bakalaureusetöö raames ei uuritud, sest hoone polnud veel valminud). 
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Lisaks on ehitatud mitmeid hooneid, mis on ehitatud järgides passiivmajade 

kontsepstiooni, kuid ei oma sertifikaati ning seda ei taodelda.  Näiteks Palamuse vallamaja 

Palamusel ning lasteaed Kaseke Valga linnas. Eelnevalt kirjeldatud hoonete täispikad 

kirjeldused on leitavad pt 2.1 Uuritud hooned. 

1.5. Passiivmajade sertifitseering 
 

Selleks et, tagada hoonete hea töökvaliteet ja planeering, omistatakse hoonetele, mis 

vastavad passiivmajade kriteeriumitele (vt Lisa 1.), passiivmajade rahvusvaheline 

sertifikaat (Passive House Certification). See kehtib nii hoone terviku kui ka selle 

toimivate osade kohta (Certified Passive House Components). Näiteks vastava 

sertifitseeringuga peab olema hoonele paigaldatavad aknad ja ventilatsioonisüsteem 

(Passive House Institute 2015). Passiivmaja Instituut (Passive House Institute) või mõni 

muu akrediteeringuga organisastioon annab välja tunnistuse “Tõendatud kvaliteediga 

passiivmaja“ kui kõik kriteeriumid on täidetud. Selleks, et eristada passiivmaja 

madalenergia- või liginullenergiahoonest, on majadele esitatud vastavad nõuded välispiirde 

õhupidavusele, küttevajadusele ning primaarenergiale. Hoone vastavust nendele nõuetele 

saab kontrollida kasutades PHPP tarkvara. Seega sertifikaat tõestab, et tegemist on 

passiivmajaga ning  selle olemasolul on lisaks hoonel ka suurem turuhind (Mauring et al. 

2009). 

1.6.  Passiivmajade eelised ja probleemid 
 

Passiivmajade puhul võib täheldada nii probleeme kui ka eeliseid võrreldes tavahoonetega, 

kuigi paljud neist on suhtelised ning sõltuvad vaatleja seisukohast.  

Esiteks võib välja tuua mõningad passiivmajade eelised tavamajade ees. Nimelt 

passiivamaja eeliseks on parem ja stabiilsem sisekliima (õhutemperatuur püsib 23-25 

kraadi vahel) aastaringselt, külmasildade puudumine, madal energiatarve ning väiksemad 

küttekulud. Lisaks spetsiaalne paigaldatud ventilatsioon, mis säästab energiat ja loob 

parema õhu kvaliteedi eemaldades õhust  näiteks õietolmu,  mis alandab astma riski (Feist 

et al. 2005). Elanik saab ise reguleerida lisakütteallikate kasutamist, lülitudes näiteks 

suvekuudel ümber päikesepaneelide vee soojendamise peale ja eemaldades gaasikütte 



 
14 

 

(Firlag & Zawada 2013). Lisaks on sertifitseeringu saanud passiivmajadel kuni 30 % 

kõrgem kinnisvara väärtus järelturul (Perlova 2014).  

Vaatamata eelistele on tähendatud passiivmajadel ka miinuseid. Nimelt ehitades või 

rekonstrueerides hoonet passiivmajaks, tohib passiivmaja kriteeriumite alusel kasutada 

vaid selleks ettenähtud sertifitseeritud süsteeme  (ventilatsioonisüsteemid, aknad jms) ning 

hoone peab vastama tervikuna rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumitele, saamaks 

sertifikaati (Passive House Institute 2015). Sellest tulenevalt võib maja ehitusmaksumus 

kujundeda suuremaks tavamajade omast (hoone kasulikku pinna ühe ruutmeetri maksumus 

on umbes 1200 eurot (Perlova 2014)). Samuti peab passiivmaja põhimõtetest ja 

kontseptsioonist tulenevalt arvestama tellija hoone kompaktsusega, orientatsiooniga 

ilmakaarte suhtes ning akende paigutamisega lõunafassaadile (Rodriguez-Ubinas et al. 

2014). Vaatamata sellele, et passiivmajale ei ole esitatud materjali valikul mingeid 

piiranguid, ei soovitata kasutada mitmekihilisi seinte konstruktsioone, kuna nendes on 

raske saavutada õhutihedust. Võib tekkida probleeme akende ja uste kinnitamisega (Perova 

2014). Lisaks on tekitanud küsimusi suvine palavus (Mlecnik 2012) ja on tähendatud ka 

magamistoa ja vannitoa põrandate jahedust võrreldes teiste tubade põrandatega (Rohdin et 

al. 2013). Vaatamata praegusele energiaressursside olukorrale maailmaturul (nafta- ja 

õlihinna kõikumine) tundub olevat passiivmaja ideaalne hoone, mis on sõltumatu 

turuhindadest, kuid tuleviku suhtes ei teata ette, millised on tuleviku energiaallikad (Galvin 

2014). 

1.7. Sobitumine Eesti kliimasse 
 

Eesti kliimas pikaajaline kogemus passiivmajadega puudub (suuremat tähelepanu hakati 

passiivmajadele pöörama alles 2006. aastal). Tänaseks valminud sertifitseeritud 

passiivmajade küttevajadus jääb normide piiridesse (15kWh/m²a) või on isegi alla selle. 

Sertifitseerimata hoonetel on küttevajadus samuti märkimisväärselt madalam kui 

tavahooonetel (Sense OÜ 2015). 

Arvestades Eestimaa muutlikku kliimat (kuumad suved ja külmad talved), tuleks ära 

kasutada kõiki olemasolevaid tehnoloogiaid, et vähendada hoonete küttevajadust. Eestisse 

passiivmaja ehitamine on võimalik ning arvestades külmemat kliimat isegi vajalik (Ainsaar 

& Kalbe 2013). Samuti võib paralleele tuua Eesti ja Saksamaa ning Skandinaavia maade 

kliimadega, kus on passiivmajade kultuur kõrge ja need on laialt levinud.  
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2. Materjal ja metoodika 

2.1. Uuritud hooned 
 

Järgnevate hoonete kirjeldused ja andmed saadi hoonete külastamisel ning põhinevad 

intervjueeritavate väidetel ning autori vaatlusel. Kõik vestlused salvestati ning 

transkribeeriti. 

Eestis on ehitatud kolm passiivmaja kriteeriumitele vastavat eramaja, mis on kinnitatud 

sertifitseeringuga. Lisaks on rajatud mitmeid passiivmaja põhimõtetel ehitatud hooneid, 

millel sertifitseering puudub. Sertifitseeringuga eramajad asuvad Tartumaal, Põlvas ning 

Viljandis. Sertifitseeringuta eramaja asub samuti Tartumaal ning passiivmaja põhimõtetel 

ehitatud avalikud hooned, mida uuriti lisaks, asuvad Valgas (lasteaed Kaseke) ning 

Palamusel (Palamuse vallamaja). Viljandis asuvat passiivmaja antud bakalaureusetöö 

raames ei uuritud, sest töö koostamise ajal polnud maja lõplikult valminud.  

Põlvas (aadressil Metsa 5a) asub Eesti esimene sertifitseerninguga passivmaja. Hoone on 

eriprojektina ehitatud passiivmaja, mis asub mäenõlval. Maja on kolmekorruseline, 

lõunafassaadil on suured aknapinnad, teistes ilmakaartes on aknapindu minimaalselt. 

Aknad on kolmekordsed, väljast soojustatud ja sisseehitatud (pole paralleelselt klaasiga 

vaid asetsevad üksteise suhtes risti), mis on nõuetele vastavad. Kokku on klaaspindu  91 

m². Projekteerimine  võttis aega 12 kuud ja ehitamine 1,5 aastat.  Arhitektideks olid Georg 

W. Reinberg, Martha Enriquez-Reinberg ning projektijuhtimist ja järelvalvet teostas Sense 

OÜ. Üldehitust teostas Puhas Kodu OÜ, tehnosüsteemide ehitust Egotar Grupp OÜ ning 

sise- ja välisviimistlustööd jäid kanda Safran OÜ-le. Maja konstruktsioon on puidust, mis 

on soojustatud puistvillaga. Elutoas on massiivne tampsavisein, mis toimib ka küttekehana. 

Nimelt on seina paksus 22 cm, iga 60 cm tagant on kandvad puitpostid, lõunafassaadil 

olevatest akendest paistab talvel päike seina peale, sest päike käib madalalt, soojendades 

seina 33 kraadini, mis hakkab vaikselt langema, kuni 24 kraadini. Suvel takistavad 

päikesekiirgusel tuppa tungimast välisrulood. Lisaks on paigaldatud lõunafassaadile 

päikesepaneelid, mis on spetsiaalse nurga all, takistamaks suvepäikesel otseselt tuppa 

paistmist. Hoones on stabiilselt 23-24 kraadi. Lisaks päikesele ja tampsaviseinale, on 

lisakütteallikateks veel soojustagastusega ventilatsioon, maasoojuspuuraugud ning 

seinaküte. Majas ventileeritakse õhku pidevalt ning ventilatsiooni platoo on pardinoka 

kujuga, mis puhub värske õhu pika joana kaugele. Lisaks saab hoonet õhutada ka aknaid 
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avades. Antud majas on ruumid ja käigud projekteeritud selliselt, et kui samaaegselt hoida 

avatuna ühte konkreetset 1. ja 3. korruse akent, tekib korstnaefekt. Hoone on kokku 330 

m², millest köetavat pinda on 280,6 m². Antud hoones on eluruume 7. Maja valmis 2013. 

aastal, ning hoone kütteenergiavajadus on 14,6 kWh/m² a, mis mõõdeti peale aastast majas 

elamist. 

Tartumaal (aadressil Pihla 4, Õssu küla) asub Eesti teine sertifitseeringu saanud 

passiivmaja. Elumaja on ehitatud tavaprojektina, mille arhitektiks oli Eneli Markvart 

ettevõttest Sense OÜ, sama ettevõte teostas ka järelvalvet ning juhtis projekti. Üldehitust 

teostas Esteiron OÜ, tehnosüsteemide ehitust Egotar Grupp OÜ ning sise- ja 

välisviimistlust viis läbi Safran OÜ.  Kõik passiivmajad on ehitatud samade põhimõtete 

alusel, seega võib kõikides passiivmajades leida äratuntavaid ja sarnaseid lahendusi. 

Nimelt antud maja on kahekorruseline, mille lõunafassaad on kaetud suurte klaaspindadega 

(kolmekordsed sertifitseeritud aknad, klaaside vahel on argoon). Suvist ülekuumenemist 

saab vältida sarnaselt Eesti esimesele passiivmajale, välisruloode ja päikesepaneelide täpse 

paigutuse abil. Siseviimistluses on kasutatud looduslikke ökomaterjale, näiteks tavalise 

kipsplaadi asemel on puidukiu baasil looduslikku plaati kasutatud. Lisakütteallikateks on 

majal soojustagastusega ventilatsioon ja gaasiküte ning maaküte kahe puurauguga, mis on 

80 m sügavused.  Majal on köetavat  pinda 148,8 m², eluruume on kokku  4. Maja valmis 

aasta 2014 kevadel, ning hoone kütteenergiavajadus on arvutuslikult  umbes 15 kWh/m² a. 

Sertifitseeringuta eramaja asub Tartumaal (aadressil Pihla 2, Õssu küla). Elumaja on 

ehitatud sama projektiga, mis Eesti teine sertifitseeringuga maja (Pihla 4), seega hoonete 

parameetrid ja plaanilahendus on samad. Maja arhitekt oli samuti Eneli Markvart Sense 

OÜ-st ning sama ettevõte viis läbi projektijuhtimist ning järelevalvet. Antud maja omanik 

Margus Valge on seotud Sense OÜ-ga läbi firma asutamise ja meeskonna kokkupanemise. 

Hoone sertifitseeringu taotlus on esitatud ning väljastatakse koheselt peale teise korruse 

väliste ruloode paigaldamist. Hoone siseviimistluses on samuti kasutatud looduslikke 

materjale. Kütteallikateks on gaasiküte, soojustagastusega ventilatsioon ja vee 

soojendamiseks päikesepaneelid.  Majal on köetavat  pinda 148,8 m², eluruume on kokku  

4 ning kütteenergiavajadus on arvutuslikult  umbes 15 kWh/m² a.  

Kõigil eelpool nimetatud erapassiivmajadel teostatakse aktiivset seiret  Archimedese 

projekti raames. Tudengid on paigutanud erinevad mõõturid igasse tuppa, mis mõõdavad 

näiteks ventilatsiooniga seotud temperatuure, päikesepaneelide tootlikust. Lisaks on 
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mõõturid peale pandud ka veemõõtjale, millega mõõdetakse kui palju vett kulub sooja vee 

ja  tarbevee peale, lisaks mõõdetakse konstruktsioonis  üldist CO² taset ja õhuniiskust.  

Passiivmaja põhimõtetel ehitatud üheks avalikuks hooneks on Valgas asuv lasteaed 

Kaseke, mis valmis 2009. aastal Euroopa Liidu regionaalarengu fondi raha abil. Projekti 

nimeks oli "Valga lasteaia Kaseke hoone rekonstrueerimine energiasäästliku passiivmaja 

pilootprojektina“. Hoone on 1280 m², milles on 6 lasteaia rühma, 2 saali (laulusaal ja 

liikumissaal) ning personali ruumid. Hoone rekonstrueeriti vastavalt passiivmaja 

põhimõtetele. Tänu rekonstrueerimistöödele vähenes kütteenergiavajadus võrreldes vana 

amortiseerunud majaga  15-16 korda. Enne ehitustöid oli maja kütteenergiavajadus 270 

mWh/m²a, peale ehitustöid on kütteenergiavajadus umbes 80 mWh/m²a (Rõivassepp 

2015). Maja lõunafassaadil on avarad kolmekordsed aknad, teises ilmakaartes on 

aknapindu minimaalselt. Lõunafassaadile on paigaldatud ka varikatus ning 

päikesepaneelid, hoidmaks ära suvist tubade ülekuumenemist. Kütteallikateks on 

soojustagastusega ventilatsioon ning põhiosa  tarbevett soojendatakse päikesepaneelidega. 

Hoones on kasutatud loodussõbralikke materjale maja ehitades, näiteks seinad on kaetud 

savikrohviga.  

Palamuse Vallamaja ei vasta sarnaselt Kasekese lasteaiaga passiivmaja rangetele 

kriteeriumitele, kuid on rekonstrueeritud passiivmaja põhimõtetel. Suurte aknapindadega 

maja lõunafassaad on orienteeritud lõunasuunas, teistesse ilmakaartesse jäävad aknad on 

minimaalse suurusega. Kokku on hoonel klaaspindu 96 m². Sise- ja välisviimistluses on 

kasutatud loodussõbralikke materjale. Hoone projekteeris OÜ Sirkel ja Mall. Ehitus kestis 

14 kuud, aastatel 2008 kuni 2009. Ehitustöid teostas AS Maru Ehitus. Vallamaja on 

hoonealune pind  797,7 m²  ja  suletud netopinda on  674 m². Ööpäevaringselt viibib majas 

15 inimest. Hoone on maasoojuspumba küttel.  Parim mõõdetud küttekulu normaalaastale 

on 42 kWh/m² aastas. 

2.2.  Küsitlusuuringu metoodika 
 

Käesolev bakalaureusetöö on kvalitatiivne uurimustöö. Lähtudes püstitatud eesmärkidest, 

põhineb käesolev töö struktureeritud ehk ankeetinervjuul, milles intervjuu abivahendina 

kasutatakse ankeeti. Ankeedis on küsimuste vorm kindlaks määratud (vt Lisa 3). 

Küsimused jagunevad avatud- ja suletud küsimusteks (Hirsjärvi et al. 2005). Esitatud 

küsimustest ja nende vastustest selgub passiivmajade kohta fakte, elanike suhtumist, 
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teadmisi ning väärtushinnanguid. Kuivõrd passiivmaja on suur kompleksne süsteem, milles 

kõik osad on omavahel tugevalt seotud, on  seeläbi  võimalik läbi ühe küsimuse uurida ja 

välja selgitada, mitu hoonega seotud aspekti.  

Ankeedis on 12 avatud küsimust, mis on jagatud plokkideks, sõltuvalt küsimuste sisust. 

Esimese ploki moodustavad uuritava passiivmaja või passiivmaja põhimõtetel ehitatud 

maja ehituslikud näitajad (nt klaasipindade ja hoone suurus ruutmeetrites), millest selgub 

hoone eripära, sisekliima. Teises plokis käsitletakse hoone ehitusega seonduvaid küsimusi, 

millest selgub hoone passiivmaja põhimõtetel ehitamise esialgne soov, projekteerijad, 

ehitajad, rahalise toetuse saamine/mitte saamine ning hoone ehituse sujumine.  Kolmanda 

ploki moodustavad  täiendavad küsimused, mis selgitavad välja hoones viibijate 

(püsielanike) arvu jne. 

Ankeetintervjuu suletud küsimused jagunevad samuti plokkideks. Esimene plokk põhineb 

hindamisskaala jaoutusel, millest selgub intervjueeritavate sisekliima tajumine ja rahulolu 

passiivmajades. Teine plokk selgitab välja intervjueeritava soo, vanuse ja haridustaseme, 

mis võivad olla hoonete tajumise ja sisekliima seisukohalt olulised teada. Nimelt võivad 

naissoost isikud olla tundlikumad sisekliima muutustele ja tajuda äärmusi paremini kui 

meessoost isikud. Lisaks võib intervjueeritava vanusest selguda isiku avatus ja suhtumine 

innovaatilisse maja kontseptsiooni, eeldades, et nooremad inimesed on avatumad.  

Haridustasemest võib selguda, kas kõrgemalt haritud inimesed teavad ja peavad lugu 

rohkem teaduspõhisest kontseptsioonist või  passiivmajast. 

Intervjuud viidi läbi uuritavates hoonetes märtsis 2015 eelnevalt kokku lepitud aegadel. 

Esimene intervjuu viidi läbi Kasekese lasteaias 19. märtsil 2015. aastal, samal kuupäeval 

viidi läbi ka intervjuu Kuldar Leisiga, kes on Eesti esimese sertifitseeritud passiivmaja 

omanik. Päev hiljem (20.03.2015) viidi läbi kolmas intervjuu Margus Valgega, kes on 

sertifitseeringu taotluse esitanud passiivmaja omanik. 24. märtsil 2015. aastal viidi läbi 

neljas intervjuu Eestis teise sertifitseeringu saanud passiivmaja elanikega (Siim Peets ja 

Liis Peets). Kõikides läbiviidud intervjuudes tutvustasid intervjueeritavad hoonet ning 

vastasid ankeedis esitatud küsimustele. Terve intervjuu, k.a hoone tutvustus, salvestati 

eelnevalt luba küsides. Intervjueeritavate valim oli hoonetes erinev, sõltuvalt  

kokkulepetest ning asjasse puutuvate isikute kohalolekust. Eesti esimeses eriprojektina 

ehitatud sertifitseeritud passiivmajas, viidi küsitlus läbi ühe elanikuga, Kuldar Leisiga, kes 

on ühtlasi ka maja omanik. Teise Eestis sertifikaadi saanud passiivmajas viidi läbi küsitlus 
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Siim ja Liis Peetsiga. Ilma sertifikaadita passiivmajas viidi läbi küsitlus maja omanikuga 

Margus Valgega. Valgas Kasekese lasteaias viidi läbi küsitlus kahe isikuga, lasteaia 

direktoriga Maili Rajametsaga  ning ehitusega tegeleva isikuga, lisaks vastas küsitlusele 

kirjalikult ka lasteaia majandusspetsialist. Palamuse vallamajas suheldi ehitusspetsialistiga 

Andres Haageniga märtsikuus, kes vastas küsitlusele meili teel ning lisaküsimuste korral  

saadi täiendavat informatsiooni telefonitsi suheldes. 

Läbiviidud intervjuude tulemusi analüüsiti ning kõrvutati omavahel ning kirjeldati ja 

analüüsiti saadud tulemusi. 
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3. Tulemused ja arutelu 
  

Läbiviidud intervjuurest selgus mitmeid ehituslikke kui ka sisekliimat puudutavaid nüansse   

Eesti passiivmajades elamise ja töötamise kohta. 

Varasemalt, kui tekkis soov ehitada passiivmaja, pidi tellima teostustöid välismaalt, kus 

antud majade ehitamiskogemus on kauaaegsem (nt Saksamaa). Nii projekteerisidki Eesti 

esimese sertifitseeritud passiivmaja välismaised arhitektid Georg W. Reinberg ja Martha 

Enriquez-Reinberg ning majale väljastati rahvusvaheline sertifikaat (vt Lisa 2 Foto 1). 

Projektijuhtimist ja järelvalvet teostas Sense OÜ (projektijuhiks oli Margus Valge). Tänu 

heale praktilisele kogemusele projekti läbi viimisest, saab nüüdseks ehitust tellida ka 

eestisiseselt, Sense OÜ’lt. Seega, võib loota, et Eestis passiivmajakultuur tõuseb, sest 

ehitamine on muutunud kliendisõbralikumaks, nt saab Eestist tellida projekte ning ehitust. 

Intervjuudest selgus hoonete ehitamissoovi kohta see, et passiivmaja valitakse ennekõike 

seetõttu, et hoone ülalpidamiskulud (kommunaalkulud) on väiksemad kui tavahoonetel. 

Lisaks on hoones hea, stabiilne ning mugav sisekliima, mille passiivmaja oma 

kontseptsioonist lähtuvalt peaks tagama. 

Passiivmaja projekteerides tuleb läbi mõelda mitmeid aspekte. Arhitektid peavad 

arvestama kõiki elanike soove ning viima need vastavusse läbi kompromisside passiivmaja 

nõuetega. Kuldar Leis, Eesti esimese passiivmaja omanik toob välja, et: ”Terve maja 

parameetrid ja detailid on hoolikalt läbi mõeldud, ehitamise käigus enam projektis 

muudatusi teha ei saa.” Näiteks soovisid Kuldar Leis koos oma perega suurt aatriumi 

elutuppa, kuigi see pole passiivmajade plaanilahendusele kohane. Kuldar Leis kirjeldab: 

“Passiivmajadel ju arvutatakse küttekulu ruutmeetri kohta. Mida rohkem oleks 

ruutmeetreid, seda lihtsam oleks täita kriteeriume ning praegusel juhul on kubatuur sama 

suur aga ruutmeetreid vähem. Kuna arvutused näitasid, et kõik klapib, selgus, et ongi 

võimalik ehitada suure aatriumiga maja. Tuleb veelkord rõhutada, et kõik erilahendused 

tuleb enne läbimõelda ja välja arvutada projekteerimise käigus, enne ehitamist”. Seega 

peab projekteerimise protsess olema väga põhjalik ning eeldama elanike ning 

projekteerijate vahelist tihedat koostööd.  

Hoone karp peab olema ideaalis ilma sopistusteta, vastasel juhul kütab välisfassaad 

sopistuses olevat külma õhku. Seda oli ka näha praktikas majaelanikke külastades. Näiteks 
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on Pihla 2 ning Pihla 4- aadressil asuvad passiivmajad karbikujulised ning väliselt 

identsed. Teise näitena võib tuua Kuldar Leis maja (Metsa 5a), kus majaelanikel oli soov 

teha söögituba väljaulatuvana, klaasist terrassina (vt Lisa 2 Foto 2). Projekteerijad võtsid 

soovi arvesse, ning terrassi tõttu tehti majja sisselõige, mis läheb arvesse terrassina. 

Seetõttu pole seda arvestatud maja ruutmeetritesse, mis muudaks hoone küttevajaduse 

suuremaks. Selle põhjal võib järeldada, et hooned võivad siiski olla erineva kujuga, kuid 

kõige otstarbekam oleks ehitada siiski ilma väljaulatuvate osadeta.  

Passiivmajade puhul ei jää märkamata üks oluline ühine joon, mis esines ka kõigil 

külastatud hoonetel. Nimelt asuvad suured klaaspinnad lõunapoolsel fassaadil (Lisa 2 Foto 

3, 4, 5)  ning väiksed aknapinnad põhjapoolsel fassaadil (Lisa 2 Foto  6, 7, 8). Suured 

aknapinnad lõunasuunas soodustavad tubade soojenemist läbi päikesekiirguse. Vältimaks 

soojakadu läbi klaaspindade, on aknad (ka kõikidel külastatud hoonetel) kolmekordsed, 

sertifitseeritud, õigesti paigaldatud ning täidetud halavasti soojust juhtiva gaasiga. Metsa 

5a majal on kolmekordsete klaaside vahel  krüptoon (Lisa 2 Foto 9), Pihla 2 ja 4 ning 

Kasekese lasteaias on klaaside vahel näiteks argoon (Lisa 2 Foto 10). Maja 

projekteerimisel arvestatakse kõikide aspektidega, ning probleemsed kohad, nagu näiteks 

suvine kuumus, elimineeritakse arhitektuursete võtetega eos. Näiteks on sertifitseeritud 

majadel välised rulood ning akende kohale kinnitatud sirmid, mis ei lase otsesel 

päikesekiirgusel tuppa paista. Kui hoonele on kinnitatud päikesepaneelid, siis need 

paigaldatakse nii, et viimane rida oleks väljaulatuv ning püüaks sarnaselt sirmile soovimatu 

päikese kinni (Lisa 2 Foto 11.).  Lisaks saab avada aknaid kõikides tubades kui tekib 

tuulutamisvajadus. Seega tuleb passiivmajade puhul arvestada igat pisimatki detaili, sest 

kõik oma omavahelises seoses ja toimib kui kompleksne süsteem. 

Selleks, et toetada passiivset päikesekiirguse kütet läbi akende, on passiivmajadele 

paigaldatud soojustagastusega ventilatsioon, mis on nõuetele vastav. Kõik küsitletutest 

kiidavad oma ventilatsioonisüsteemi ning on selle funktsioneerimisega rahul. Positiivseks 

peetakse võimalust ventilatsiooni intensiivsuse muutmist vastavalt vajadusele. Näiteks 

Kasekese lasteaias tuleb see väga kasuks liikumissaalis, kus lapsed tantsivad ja teevad 

kehalisi harjutusi. Sellel ajahetkel kui ruumis viibib palju inimesi, hakkab ventilatsioon 

värsket õhku rohkem ruumi puhuma ja lapsed saavad värske õhu käes teha trenni ning 

ruum ei lähe palavaks. Sarnase plussi toob välja Margus Valge (Pihla 2), kes kiidab 

ventilatsiooni suutlikust puhastada õhku vastavalt ruumis viibijate arvule ning hoida õhu 
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kvaliteeti ja ühtlast temperatuuri. Margus toob välja järgneva: ”Minu lapsed on allergikud 

ning siis kui nad õhtul koju tulevad, on õhk kvaliteetne ja temperatuur ühtlane, olenemata 

sellest, kas õues on 30 kraadi sooja või 30 kraadi külma. Sisemine õhk on alati hea ja 

kvaliteetne tänu ventilatsioonile.” Suurendamaks veelgi ventilatsioonisüsteemi 

kasumlikkust ja selle suutlikust puhastada õhku ning hoida ühtlast temperatuuri, on 

passiivmajadel nt (Metsa 5a) ventilatsiooniplatoo nö pardi noka kujuline (Lisa 2 Foto 12). 

Kuldar Leis:” Kuna passiivmajades õhku ventileeritakse pidevalt, peab  ventilatsiooni 

platoo olema kõige efektiivsema kujuga, pardinoka kujuga, mis puhub värske õhu pika 

joana kaugele”. Seega on ventilastiooni roll passiivmajades väga suur ning õigesti 

kohandatud süsteem, mis on välja antud õige (sertifitseeritud) tootja poolt, on asendamatu 

ja äärmiselt vajalik, et saavutada head sisekliimat.  

Lisaks eemaldab ventilatsioon liigse niiskuse köögist ning vannitubadest, seega ei jää maja 

õhk liigselt niiskeks. Kasekese lasteaia ehitusspetsialist nendib, et hoonete ruumid on isegi 

liiga kuiva õhuga ning tekib vajadus lokaalse õhuniisutaja järgi. Ventilatsioonisüsteem on 

reguleeritud vastavalt maja proportsioonidele ning hoones viibijatele. Ükskõik millisel aja 

hetkel võib avada majas aknaid, kuid elanikud väidavad, et selline käitumine ajab 

ventilatsioonisüsteemi hetkeks nö sassi, sest ventilatsioon ei saa aru, kust tuleb näiteks 

liigne õhuniiskus ja külm õhuvoog. Süsteem hakkab koheselt looma stabiilset sisekliimat 

ning see kulutab energiat.  

Paksu isolatsioonikihi ja selle kasumlikkus sai kinnitust praktikas maju külastades. Kõik 

külastatud isikud väidavad, et ruumid on soojad ja külma perioodi kahe kütteperioodi 

vahele ei jää. Lisaks hoiab paks isolatsioon ka maja kuumal perioodil jahedamana, sest 

seinad on paksud ning palaval suvepäeval kuumus nö ei jõua seinast läbi.  

Lisaks on kõikides külastatud majades kasutatud loodussõbralikke siseviimistlus- ning 

ehitusmaterjale, mis muudab sisekliima veelgi paremaks. Tihti on kasutatud savikrohvi, 

mis hingab ning on hea looduslik siseviimistlusmaterjal. Kahjuks ei sobi selline materjal 

lasteaedadesse, nendib Kasekese lasteaia direktor Maili Rajamets. Ta kirjeldab: ”Kahjuks 

see materjal on küllalt pehme ja läheb kiiresti katki, seega krohvi sees võib näha auke (Lisa 

2 Foto 13). Lisaks on neid seinu halb pesta, mustus ei tule maha (Lisa 2 Foto 14) ja tavalisi 

kemikaale kasutada ei saa. Ilmselt on seda maja projekteerinud keegi, kes pole lastega väga 

kokku puutunud.“ See on ka ainus miinus maja juures, mida oskab direktor välja tuua. 
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Hoonete kriteeriumite puhul toovad välja nii Kuldar Leis kui ka Margus Valge, et Eesti 

kliimas peab kriteeriume täpselt jälgima. Järeleandmisi ei saa teha, vastasel juhul ei 

väljastata sertifikaati. Ning sertifikaadi olemasolul on majal järelturu hind kõrgem ning 

hoone on saanud passiivmajaks olemise kinnituse.  Lisaks toob Kuldar Leis välja näite: 

”Meie kriteeriumide järgi ehitatud maja Eesti tingimusest saab kütteenergiavajaduseks 15 

kWh/m²a kohta, kuid samade parameetritega ehitatud maja Saksamaa lõunapiirkonnas 

oleks küttekuluks ainult 9-10kWh/m²a.“ 

Võrreldes majade küttekulusid võib märgata suuri sarnasusi sertifitseeritud hoonetel ja 

ilma serfikaadita majade vahel. Sertifitseeritud eramute küttekulu vastab kõikidel juhtudel  

passiivmajadele määratud kriteeriumitele (15kWh/m²a). Eesti esimese sertifitseeritud 

passiivmaja (Metsa 5a) küttekuluks on mõõdetud 14,6 kWh/m²a, Eesti teise sertifitseeritud 

passiivmaja (Pihla 4) ning hr Margus Valge passiivmaja (Pihla 2) küttekulu on 

arvutuslikult 15kWh/m²a. Palamuse vallamajal, mis rekonstrueeriti passiivmaja 

põhimõtteid järgides, on parim mõõdetud küttekulu 42kWh/m²a. Kasekese lasteaia 

küttekulu on kõigist eelnevalt nimetatud hoonetest suurem (80mWh/m²a), mis on 

paratamatult tingitud hoone funktsioonist. Lasteaia küttekulud on märkimisväärselt 

alanenud rekonstrueerimistöödega, mis teostati passiivmaja põhimõtettel, (270 mWh/m²a 

enne ehitustöid,  80 mWh/m²a peale ehitustöid).  Seega on passiivmajade küttekulud 

märkimisväärselt madalamad tavahoonete küttekuludest vaatamata asjaolule, et osa 

majadest pole sertifitseeritud vaid passiivmaja põhimõtetel ehitatud.  

Intervjuudest selgus, et tajutavaid erinevusi passiivmaja ja tavamaja vahel tõlgendatakse 

erinevalt.  Osa vastanutest väitis, et erinevusi pole, ülejäänud väitsid üheselt, et erinevused 

on suured ja positiivsed. Näiteks on märgatud meeldivat alalist hoonesisest soojust, ehk 

kütteperioodide vahel ei teki külma hetke, nii nagu on tavahoonetel (nt korterelamud). 

Samal järeldusel olid ka see osa vastanutest, kes väitsid, et tajutavaid erinevusi pole. Sama 

tulemus ilmneb ka isolatsiooni kasumlikkuse aspektis. Tõenäoliselt mõisteti küsimust 

erinevalt, kuigi küsimuse sisu täpsustati kohapeal üle. Vaatamata sellel on 

intervjueeritavate vastused erinevad. Siiski oldi ühelmeelel soojust puudutavas aspektis. 

Erinevad vastused ilmnesid ka lisakütteallikate küsimuses, milles selgitati välja milliseid 

lisakütteallikaid hoones kasutatakse. Osa vastanutest väitis, et lisakütteallikaid nende 

hoones ei kasutata. Näiteks direktor Maili Rajamets Kasekese lasteaias, selgitas, miks 

temal ning majandusjuhatajal on erinevad vastused antud küsimusele: „Sellest küsimusest 
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saab erinevalt aru. Mina panin, et neid (lisakütteallikaid) ei ole, aga majandusjuhataja pani, 

et on. Mina sain aru, et see puudutab a’la sellised asju, et ma panen omale radiaatori laua 

alla. Majandusjuhataja ilmselt mõtles seda, et maja võtab tsentraalküttest sooja vett juurde, 

mida maja päikesepaneelidega ära kütta ei jõua.“ Enamus vastanutest siiski väitsid, et 

lisakütteallikaid kasutatakse, levinud on  gaasiküte ja maaküte. Kuid tuleks läbi mõelda, 

kõikide lisakütteallikate paigaldamise vajalikkus, sest nende paigaldamine ja 

kogumaksumus ei pruugi end täielikult õigustada. Kuldar Leis selgitab:„ Meie majal on 

lisakütte allikaks maasoojus puuraugud ehk kaks puurauku, mis on 80 m sügavad ja 

soojuspump, mis on 5,9 kW võimsusega. Kui ma praegu saaksin midagi ümber muuta, siis 

ma tõsiselt kaaluks, kas seda maasoojussüsteemi on mõtet teha, sest selle rajamine on väga 

kulukas ja võimsus väike. Seega maasoojus puuraukude tasuvus kujuneb väga pikaks. Iga 

maja juures peaks lisakütteallikate tasuvust eraldi kaaluma.“ Seega, arvestades Eesti külma 

kliimat võetakse vajadusel kasutusse lisakütteallikad, milleks on maaküte ja gaasiküte, 

kuid nende ära tasuvust peaks iga maja puhul eraldi kaaluma.  

Lisaks võib järeldada intervjuude põhjal, et sertifitseeringu saanud passiivmajad ei erinev 

oluliselt sertifitseeringuta passiivmajadest kontseptsiooni poolest. Erinevuseks on 

ettekirjutatud kriteeriumitele mitte vastamine ja seeläbi energiakulu suurenemine. Lisaks 

selgus, et avalike-ja erahoonete vahel samuti suuri põhimõttelisi erinevusi ei ole. Avalikud 

hooned erinevad  erahoonetest funktsioonist lähtuvalt ning ilmselt seetõttu saadakse 

Euroopa Liidult avalike hoonete ehitamiseks toetust, mida erahoontele ei jagata.    

Intervjuu lõpus paluti intrvjueeritavatel valida oma äranägemise järgi neile esitatatvatale 

väidetele sobivaid variante (vt Lisa 3.). Esimesele väitele “Tunnen, et toatemperatuur on 

piisav ning ei kõigu“ vastasid kõik vastanutest “olen nõus“, mis kinnitab, et toatemperatuur 

on piisav ning ei kõigu. Teisele väitele “Tunnen, et ruumid on liiga niisked“ ei vastanud 

ükski vastanuist “ei ole nõus“, mis viitab sellele, hoonetes ruumid ei ole liiga niisked. 

Kolmandale väitele “Toas viibides tunnen end värskena, hapnik ei saa otsa ja tuulutamise 

vajadust ei teki“ vastasid kõik vastanuist “olen nõus“, mis kinnitab, et hapnikutase ruumis 

on piisav. 

Kõigil küsitletud passiivmaja omanikel oli kõrgharidus. Seega, võib kaudselt tuua 

paralleele, et kõrghariduse omandanud isikutel on laiem silmaring ning nad otsivad 

parimaid lahendusi elumajades elamiseks ning on valinud selleks passiivmaja.  
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Intervjueeritavad olid erinevast soost, kuid soopõhiseid erinevusi küsimustele vastamisel ei 

ilmnenud. Kuigi seda eeldati, sest oli eelnev arvamus, et naissoost isikud on tundlikumad 

sisekliima suhtes ning märkavad näiteks kuiva õhu mõju nahale rohkem kui meessoost 

isikud.  

Lisaks selgus asjaolu, et suuremahulisi projekte küll rahastatakse erinevatest fondidest (nt 

Valgas asuva Kasekese lasteaia rekonstrueerimistööd), kuid eramute ehitamist tavapäraselt 

mitte. Seega võib järeldada, et passiivmaju ei rahastata, kui nad ei ole avaliku sektori 

üldkasutatavad hooned (nagu seda on lasteaed või vallamaja). Lisaks on passiivmaja 

ehitamine kallis, mis võib olla üheks peamiseks põhjuseks, miks Eestis on passiivmaju veel 

vähe. 

Kuivõrd praeguseni on passiivmaju Eestisse vähe ehitatud, võib eeldada, et nende 

ehitamine intensiivistub, sest majad on madala energiatarbe ja hea sisekliimaga, kus on 

meeldiv ja hea elada, töötada. Lisaks on energiasäästlikkus üks peamisi Euroopa Liidu 

kliimapoliitika eesmärke ning selle raames peavad kõik ehitatavad uued hooned olema 

Euroopa Liidu liikmesriikides null energia lähedased hooned alates hiljemalt 31.12.2020 

ning kõik munitsipaal ja riigi poolt ehitatud hooned vastama null energia lähedastele 

nõuetele hiljemalt 31.12.2018 ning seda vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivile 

(European Energy Performance of buildings Directive). Kuna passiivmaju on senini Eestis 

veel vähe ehitatud, oleks vajalik antud teema käsitlemine ka edaspidi. Vajalik on saada 

parem ülevaade pikemaajalisest tasuvusest siinses kliimas, uurida lisakütteallikate 

vajalikkust ja kasumlikkust pikemas perspektiivis. Seega on teema väga aktuaalne ning 

vajab täiendavalt uurimist. 
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Kokkuvõte 
 

Bakalaureusetöö „Passiivmajad Eesti kliimas“ eesmärgiks oli uurida Eestis seni rajatud 

sertifitseeritud ja sertifitseerimata passiivmaju ning võrrelda nende energiatarvet, 

kasutusmugavust ja tasuvust siinsetes kliima tingimustes. Täpsemalt keskenduti ja otsiti 

vastuseid küsimustele:  

 kas ja millised erinevused ning sarnasused esinevad passiivmajadena ehitatud 

avaliku- ja erafunktsiooniga hoonetel? 

 kui suur on erinevate hoonete energiatarve ning kas need vastavad normidele? 

 kas passiivmaja sisekliima on hea ja mugav elamiseks, töötamiseks? 

Käesolev töö oli kvalitatiivne uurimistöö, mille raames viidi läbi intervjuud passiivmajade 

elanikega kui ka avalike hoonetena ehitatud passiivmajade töötajatega. Intervjuude käigus 

külastati viite passiivmaja ning uuriti passiivmajade kohta erinevaid fakte – mitmeid 

ehituslikke kui ka sisekliimat puudutavaid nüansse ning inimeste suhtumist, teadmisi ja 

väärtushinnanguid. Kuna passiivmaja oma põhimõttelt ning toimimiselt on komplekssne 

süsteem, siis selgus intervjueerides ühe küsimusega mitu hoonega seotud aspekti.  

Uurimistöö tulemusena selgus, et passiivmajade projekteerimine on väga põhjalik ning 

eeldab elanike ning projekteerijate vahelist tihedat koostööd. Eelkõige seetõttu, et tegemist 

on keeruka majaga, mille kõik osad, tehnika ja- parameetrid on üksteisest sõltuvuses. 

Konstseptsioonist lähtuvalt tuleb arvetstada igat pisimatki detaili, sest kõik on 

omavahelises seoses. 

Passiivmajade hooned on suunatud lõunailmakaarde, kus lõunafasaadil on suured 

kolmekordsed sertifitseeritud klaaspakettidega aknad, et võimalikult palju kasutada 

päikeseenergiat. Samuti on hoonetele vajadusel võimalik paigaldada ka päikesepaneele, 

mis soojendavad tarbevett. Lisaks peaks hoone olema kompaktne, ristküliku kujuga, hästi 

soojustatud ning ilma väljaulatuvate osadeta, vältimaks külmasildu ning soojakadusid. 

Siiski saab vajadusel varases projeteerimisfaasis teha muudatusi ning ehitada hoone ümber, 

väljaulatuvate osadega. Samuti omab väga suurt rolli passivmajades ventilatsioon ning 

selle õigesti kohandatud süsteem, mis on välja antud õige (sertifitseeritud) tootja poolt, et 

saavutada hea sisekliima. 
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Varasemalt sai tellida passiivmajade projekti ning ehitust vaid välismaalt, sest Eestis 

passiivmajade pikemaajaline ehituskogemus oli puudulik.  Kuivõrd viimastel aastatel on 

see juba võimalik, võib loota, et Eestis passiivmaja kasutuskultuur tõuseb. Praeguseks on 

ehitatud kolm, millest töös käsitleti kahte, rahvusvahelise sertifitseeringu saanud 

passiivmaja (augustis lisandub neljas) ning mitmeid passiivmaja põhimõtetel ehitatud 

hooneid.  

Tulemuste põhjal võib väita, et sertifitseeringu saanud passiivmajad oluliselt ei erine 

sertifitseeringuta passiivmajadest kontseptsiooni poolest ning avalike-ja erahoonete vahel 

samuti suuri põhimõttelisi erinevusi ei ole. Kuid avalikud hooned erinevad  erahoonetest 

funktsioonist lähtuvalt ning ilmselt seetõttu saadakse Euroopa Liidult avalike hoonete 

ehitamiseks toetust, mida erahoonetele ei jagata. Seega võib järeldada, et erakasutuses 

passiivmajade ehitust ei rahastata, kui nad lisafunktsiooni ei oma (nagu seda omab lasteaed 

või vallamaja). Lisaks on passiivmajad kallid ning see võib olla üheks peamiseks 

põhjuseks, on neid  Eestis on neid siiani vähe ehitatud. 

Passiivmaja valitakse elamiseks ning töötamiseks ennekõike seetõttu, et hoone 

ülalpidamiskulud (kommunaalkulud) on väiksemad kui tavahoonetel, seega hoone 

energiatarve on madal (sertifitseeringu saanud majadel alla 15kWh/m²a, mis vastab 

normile). Lisaks on hoones hea, stabiilne ning mugav sisekliima, mis passiivmaja 

kontseptsioonist lähtuvalt tagatakse. 

Märkimisväärselt hea sisekliima tagatakse passiivmajades läbi mitmete lahenduste. 

Olulisemateks on  paks isolatsiooni kiht, õhupidav konstruktsioon ilma külmasildadeta, 

looduslikud ehitusmaterjalid ja läbimõeldud ruumilahendus ning sellele vastav 

ventilatsioonisüsteem. Ventilatsioonisüsteem kohandatakse vastavalt igale majale ja 

elanike soovidele. Ventilatsiooni kaudu eemaldatakse õhust soovimatud osakesed (nt 

õietolm) ning liigne niiskus. Lisaks tuuakse ventilatsiooni abil tuppa värske puhas õhk, mis 

hoiab ruumides stabiilset temperatuuri. Passiivmajades on õhutemperatuur väga stabiilne 

(23-25 kraadi aasta läbi). 

Kuivõrd passiivmaju on Eestisse seni vähe ehitatud, vajab antud teema rohkem uurimist. 

Eelkõige seetõttu, et passiivmajad on madala energiatarbega hooned (sh madalad 

kommunaalkulud), millel on hea sisekliima ning mis tagab hea ja mugava elamis- ning 

töökeskkonna. Lisaks on energiasäästlikkus üks peamisi Euroopa Liidu kliimapoliitika 

eesmärke. Selle raames peavad kõik ehitatavad uued hooned olema, Euroopa Liidu 
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liikmesriikides, null energia lähedased hooned alates hiljemalt 31.12.2020 ning kõik 

munitsipaal ja riigi poolt ehitatud hooned vastama null energia lähedastele nõuetele 

hiljemalt 31.12.2018 ning seda vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivile (European Energy 

Performance of buildings Directive). Seega on passiivmajade ehitamine ja nende tasuvus 

Eesti tingimustes väga aktulaane ning vajab täiendavat uurimist. 
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Summary 
 

The aim of this bachelor thesis titled “Passive Houses in Estonian Climate” is to 

investigate certified as well as non-certified passive houses and to compare their energy 

consumption, ease of use and overall effectiveness in Estonian climate conditions.  

Particular consideration has been given to answer the following questions: 

 Whether and what are the differences and similarities between public passive 

buildings and private passive house residences? 

 What is the variance in energy consumption in different building concepts and to 

what extent do they comply with given standards and criteria? 

 Can the indoor climate of passive houses provide a healthy and comfortable 

environment for living and working? 

 

The thesis is based on qualitative research completed in the form of interviews with 

inhabitants of passive houses and staff of public passive buildings. The results provided 

comprehensive insight into passive houses, their structural internal climate as well as 

intricate nuances in the values, knowledge level and attitudes of people. Answers to simple 

questions proved to be very detailed and comprehensive, an indication to the complexity 

and intricate nature of passive house systems and their operation. 

Results from interviews proved that designing passive houses requires close cooperation 

between its architects and future residents, as all components, equipment and parameters 

are very closely interlinked and dependent on their actual usage. 

The windows of passive houses are positioned on the south side of the building, where 

large certified triple glass windows maximize the amount of sunlight available into the 

interior of the building. By installing solar panels, sunlight can also be converted into 

electricity, which can then be used to power water boilers. The building itself should be 

compact, rectangular, well insulated and without protruding parts, in order to avoid thermal 

bridges and heat losses. Any resident wishes in customization of their passive house design 

need to be considered and incorporated into the building process in very early stages of the 

design process. The ventilation in passive houses is crucial in regulating indoor climate and 

only properly installed systems approved by the Passive House Institute can guarantee 

sufficient quality 
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Up until recently, any passive house projects executed in Estonia were ordered in from 

abroad as local knowledge and expertise on the topic was lacking. As local experience is 

growing rapidly, the number of passive house projects in the country is also expected to 

rise. As of today, only two houses have been officially certified as passive houses by 

international standards with a third one to be certified in August 2015. A relatively large 

number of uncertified buildings have been constructed with passive house principles, 

however. 

This study suggests that there is no significant difference in houses based on passive house 

principles and the ones that have been fully certified. In addition, besides a functional 

difference in usage styles there seems to be no fundamental difference between the 

construction methods of passive residences and public passive buildings. It is important to 

note that public buildings receive European funding and support and can therefore be built 

larger and with more functionality than private residences, the high cost of scaling still 

being the largest reason for private residences being built relatively small and in small 

numbers. 

The predominant reasons for choosing passive housing for both work- and living space are 

their relatively low overhead costs when compared to regular housing and the added 

benefit of a very stable and comfortable indoor climate. 

Indoor climate in passive houses is created and sustained by a number of interlinked 

solutions. In addition to a thoughtful layout and design, the most notable advances over 

regular housing can be found in their thick insulation, airtight construction, a lack of 

thermal bridges, use of natural building materials and a customized ventilation system. 

Every ventilation system is specifically calibrated to the house and its resident’s lifestyles 

and wishes, circulating fresh air and keeping temperature stable (23-25 degrees throughout 

the year), while removing unwanted particles (such as pollen) and excess humidity from 

the air. 

The topic of passive houses and their viability in Estonia will need more investigation, as 

there is great potential in their construction but relatively small exposure as of today. 

Advancing their construction in the country will not only ensure a good work- and living 

environment for both residents and employees, but it will provide low-overhead efficient 

housing systems effectively reducing long-term costs of operations. Another important 

factor is the increasing pressure from the European Commission to address global 
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warming, with the directive (European Energy Performance of buildings Directive) 

2010/31/EU of the European Parliament stating that from the 1st of the January 2021 all 

new buildings (municipal and state buildings) in the European Union should incorporate 

energy saving measures and be „nearly zero energy buildings“. Thus, the construction of 

passive houses and their profitability in Estonian conditions is very topical and requires 

further study. 
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Lisad 

Lisa 1. Sertifitseeritud passiivmaja kriteeriumid 

 

1. Hoone neto kütteenergiavajadus ei tohi olla suurem kui 15 kWh/m2a, või kütte-ja 

jahutuskoormus ei tohi olla suurem kui 10W/m2a. 

2. Hoone kogu primaarenergia vajadus, arvestades energiakulutusi küttele, sooja veele ja 

elektrile ei ole suurem kui 120 kWh/m2a. 

3. Hoone õhutiheduse mõõtmise tulemus n50 ei tohi olla suurem kui 0,6 1/h.  

4. Külmasildade puudumine ehk välispiiride soojusjuhtivus ei tohi ületada 0,15 W/m2K 

ning akende soojusjuhtivus ei tohi ületada 0,80W/m2K 

5. Ventilatsioonisüsteemi soojustagastuse efektiivsus ja energiavajadus peab jääma alla 

75% ehk maksimaalselt 0,45Wh/m2.  

6. Suvise liigpalavuse (temperatuur >25ºC) esinemise sagedus: maksimaalselt 10% 

(tundidest aastas) (Passive House Institute 2015; Mauring et al. 2009). 
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Lisa 2. Fotod 

 

 

Foto 1. Passiivmaja rahvusvaheline sertifikaat, Metsa 5a (Autori foto) 

  

Foto 2. Väljaulatuv klaasterrass, Metsa 5a (Autori foto)  

  

Foto 3. Lõunafasaadil olevad aknad, Metsa 5a (Autori foto) 
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Foto 4. Lõunafassaadil olevad aknad (2), Kasekese lasteaed (Autori foto) 

 

  

Foto 5. Lõunafasaadil olevad aknad (3), Palamuse vallamaja (Autori foto) 

  

Foto 6. Põhjafasaadil olevad aknad, Metsa 5a (Autori foto) 
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Foto 7. Põhjafasaadil olevad aknad (2), Kasekese lasteaed (Autori foto) 

  

Foto 8. Põhjafasaadil olevad aknad (3), Palamuse vallamaja (Autori foto) 

 

  

Foto 9. Kolmekordsed krüptooniga täidetud aknad, Metsa 5a (Autori foto) 
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Foto 10. Kolmekordsed argooniga täidetud aknad, Kasekese lasteaed (Autori foto) 

 

 

Foto 11. Väliruloo lõunafasaadil, Metsa 5a (Autori foto) 
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Foto 12. Pardinokakujuline ventilatsiooniplatoo, Metsa 5a (Autori foto) 

 

  

Foto13. Sein ja sellelt pudenev savikrohv, Kasekese lasteaed (Autori foto) 

 



 
41 

 

 

Foto 14. Savikrohvitud sein ja sellel olev mustus, Kasekese lasteaed (Autori foto) 
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Lisa 3. Ankeetintervjuu 

Ankeetintervjuu (Passiivmajad Eesti kliimas) 

 

Palun vastake alljärgnevatele küsimustele: 

1. Miks ja kuidas tekkis mõte ehitada passiivmaja?  

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

2. Kes oli hoone projekteerija ja ehitaja? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3. Kas passiivmaja ehitus oli/ ei olnud kallim kui tavamaja ehitamine? Põhjendage. 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

4. Kas maja ehituseks saite ka rahalist toetust? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

5. Kaua maja ehitati ning kas kõik sujus plaanide kohaselt (nt ei tekkinud 

lisakulutusi, ei tekkinud seoses passiivmaja iseärasustega mingeid tõrkeid)? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

6. Kas on tajutavaid erinevusi tavamajas elamise/ töötamise ja passiivmaja vahel? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

7. Mitu inimest ööpäeva ringselt hoones viibib?  

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

8.  Mitu ruutmeetrit on antud hoone ja kui suur on tubade arv? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

9.Kui suured on hoone klaaspinnad? Kas olete tähendanud suvel suurte klaaspindade 

tõttu ruumide ülekuumenemist ja vastupidiselt talvel/öösel jahtumist? 
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..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

10. Kas kasutate lisakütteallikaid? Kui suur on reaalne küttekulu (ruutmeetri 

kohta)? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

11. Kui suured on reaalsed küttekulud kuus ning millist küttesüsteemi te kasutate? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

12.  Kas on muid olulisi tähelepanekuid seoses passiivmajas elamise/ töötamisega? 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Palun valige alljärgnevatel küsimustel sobivaim variant: 

10.  Tunnen, et toatemperatuur on piisav ning ei kõigu.  

a) Olen  nõus            

b) Olen pigem nõus 

c) Pigem ei ole nõus 

d) Ei ole nõus 

 

11.  Tunnen, et ruumid on liiga niisked (nt klaaspindadele koguneb kondents). 

a) Olen nõus 

b) Olen pigem nõus 

c) Pigem ei ole nõus 

d) Ei ole nõus 

 

12.  Tunnen pikemalt toas viibides end värskena, hapnik ei saa otsa ja tuulutamise 

vajadust ei teki. 

a) Olen nõus 

b) Olen pigem nõus 

c) Pigem ei ole nõus 

d) Ei ole nõus 
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Sugu:   a) naine   Vanus:  a) ... - 35 

            b) mees     b) 36 - 60 

        c) 61 - ... 

 

Haridustase:  a) keskharidus 

                      b) kutseharidus 

                     c) kõrgharidus 

 

Tänan küsitlusele vastamast! 
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